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 چکيده

های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ریزیدر تمامی برنامهتوان به عنوان عاملی تأثیرگذار اگرچه تمایزات جنسیتی را می

رو، های معماری مورد بررسی قرار گرفته و از اینای تأثیر جنسیت بر جذابیتتر مطالعهقلمداد نمود، اما با این وجود، در کم

ه ررسی نیز از دیدگاهای معماری با نگاه جنسیتی طراحی شده است. این باین مطالعه با هدف اصلی بررسی تأثیر جذابیت

اند، گردانی که در فاصلۀ زمانی یک ماهه از مسجد جامع یزد، یکی از ماندگارترین آثار معماری کهن ایرانی، بازدید نمودهجهان

 ایاییپو نیز، صوری  روایی محتوایی وآوری شده و نامه جمعهای موردنیاز با استفاده از تکنیک پرسشصورت گرفته است. داده

تعیین  سهم هر شاخص در متغیرهای پژوهش، تحلیل عاملیآن مورد سنجش و تأیید قرار گرفته است. با استفاده از روش 

این  نتایج. بندی شده استاولویتاند، نامرتبط، عوامل مؤثر بر جذابیت، که دارای باالترین سهم بوده شده و با حذف شاخص

 جذابیت معماری مسجد جامع شامل مهرازی، آرایه و نیارش تأثیر معناداری جنسیت گردشگران بردهد که نشان میپژوهش 

کنندگان های استفادههای معماری، بلکه به ویژگیتنها به ویژگی. این یافته بیانگر آن است که در معماری مسجد جامع نهداردن

است  این اساس گذر زمان هم نتوانسته شود، نیز توجه کافی صورت گرفته است. برها محسوب میآن، که جنسیت یکی از آن

ویژه بر حسب جنسیت کاهش دهد. لذا با توجه به جنسیت  جذابیت این بنای باشکوه را حتی با تغییر سالیق در طول زمان و به

در جذابیت و در نتیجه خط بصری در طراحی فضاهای شهری، ضروری است زمینه برای ماندگاری جذابیت و در نتیجه افزایش 

 های گردشگری فراهم آید.ذبهجا

 

 معماری ایرانی، جذابیت، جنسیت، مسجد جامع یزد.  هاي کليدي:واژه

  

                                           
 397کد مقاله ثبت شده در همایش:  ،* نویسنده مسئول: مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد معماری دانشگاه یزد. 1

 عضو هیأت علمی دانشگاه یزد، دانشکده اقتصاد مدیریت و حسابداری.  -2

 .تهران ییطباطبا عالمه دانشگاه یریزبرنامه شیگرا یجهانگرد تیریمد ارشد کارشناس -3
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 مقدمه -1

رای های زیادی بتاریخی جاذبه ارزشبناهای با  واسطهباشد که به یزد یکی از شهرهای دارای پتانسیل گردشگری ایران می

. در عین حال کشف بناهای گرددمیباز  5شهر یزد به قرن پنجم هجری بناهایاز  رخیقدمت ب. 1های مختلف گردشگری داردگروه

عنوان  به. کندتر میتردیدها را در تخمین قدمت شهر یزد بیش در اطراف یزد ،4دوم و سوم هجری هایقرندیگری متعلق به 

زاده . از دیدگاه خادمنمایدسالم عنوان میشناس انگلیسی قدمت یزد را پیش از ا( به نقل از استروناخ باستان1473مثال، افشار )

ترین نقاطی است که در حاشیه کویر مرکزی ایران از نظر ساخت بناهای مرتبط با موضوع دین ( یزد، شاید یکی از مهم1423)

نان چهایی که همها مرکز زیارتی و عبادی قبل از اسالم با عنوان پیرها و آتشکدهای را به خود اختصاص داده است. دهجایگاه ویژه

های متمادی در این شهر فروزانند و نیز مساجد پس از اسالم در این شهر گواه این ادعا است. از جمله مساجدی که در طول قرن

آید، مسجد جامع کبیر یزد شمار می بهنیز بدون تردید یکی از شاهکارهای بدیع معماری مساجد ایران  اکنونهمتکامل یافته و 

های این بنا را از دیدگاه گردشگران خارجی و با تاکید بر جنسیت بر این اساس، این مقاله کوشیده است تا جاذبهاست )همان(. 

های مورد بررسی در این ، از جمله ویژگی3ها مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. بررسی ابعادی چون مهرازی، آرایه و نیارشآن

اند. در راستای دستیابی به هدف فوق مقاله از نگاه گردشگرانی است که در فاصله زمانی یک ماهه از این مسجد بازدید کرده

های مسجد جامع گیری و ویژگیاست. پس از مقدمه، بخش دوم به روند شکل شدهمطالب این مقاله در شش بخش تنظیم 

 های گردشگری بررسی نماید، این در حالی استکوشد تا تاثیر جنسیت بازدید کنندگان را بر جاذبهته است. بخش سوم میپرداخ

گیری و راهبردهای عملیاتی موضوع دو بخش پایانی ها، نتیجهکه روش تحقیق پژوهش در بخش چهارم ارائه شده است. ارائه یافته

 است.

 

 هاي آنویژگی مسجد جامع، روند شکل گيري و -2

ترین بنای شهر یزد مسجد جامع آن است. بنای این مسجد باشکوه طی قرون متمادی بر ( درخشان1473به بیان افشار )

ای عقیده دارند که در دوران پیش از اسالم در ( پاره1423زاده )است. به بیان خادم دهیگردبقایا یا در کنار بناهای متنوعی بنا 

چه مسلم و مکتوب است آن است که در قرن اما آن استکه تا دوران پس از اسالم هم دوام داشته  بودهبرپا ای این مکان آتشکده

های هپردازد. پایپنجم هجری اولین امیر کاکویی پس از ورود به یزد به تعمیر و نوسازی مسجدی که در قرون قبلی برپا بوده می

یابد، شود و در قرون پس از آن به شکل امروزی گسترش میگذارده میالدین در قرن هشتم مسجد جامع نو توسط سید رکن

یع مسجد متعلق به زمان و سردر رف ایلخانیها متعلق به دوره بنای گنبد خانه و یکی از تنبی( 1425به گفته پیرنیا ) کهچنان

باشد. وی معتقد است در دوران صفویه دو مناره به سردر افزوده شده و شبستان زمستانی شاهرخ از پادشاهان دوره تیموری می

های مختلف است که از ها و سبکای از بناهای مربوط به دورهکانون مجموعهباشد. این مسجد نیز یادگاری از دوران قاجاریه می

منحصر  کاری زیبا واین بنا از لحاظ خوابیدگی گنبد، سردر رفیع و همچنین کاشیعماری دارای کیفیتی بسیار واال است. لحاظ م

عدد های متصورت یک مسجد تک ایوانی با گنبدی باشکوه و شبستان بهاین بنای دوره آذری (. 1425فرد شهرت دارد )پیرنیا،  به

نماید ( در توصیف این بنا عنوان می122، ص1423که پوپ )کند چنانگری میدر کنار سردری رفیع در چشم گردشگران جلوه

ز لحاظ اصرار در حالت عمودی ی قرار دارد. ایوان و شبستان هر دو اکاریکاشهای در زیر این گنبد یکی از زیباترین محراب"که 

العاده بلند است و در خاطر پهنایش فوق بهها در ایران است. طاق ضربی ایوان های سردر آن بلندترین منارهچشمگیر و مناره

 "ها صد برابر قطرشان است.، که بلندی برخی از آناستهای گرد نمایش داده شده جا حرکت رو به باالی آن با ستونچههمه

                                           
 .2یادگارهای یزد ص  1

 بقعه دوازده امام. 2

 مسجد جامع فهرج. 3

 کار گرفته شده و این واژگان بهمایه جای فن ایستایی و ساخت بهجای تزیینات و نیارش  بهجای معماری، آرایه  بهاالزم به یادآوری است در ابیات کهن واژه مهرازی  4

 اند.کار برده شده بهاصیل مجددا توسط پیرنیا 
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است )افشار،  آوردهترین بنای شهر یزد در درخشان عنوانهای بسیار ارزشمندی که مسجد جامع را به ان ویژگیدر می

شود. نشان دهنده بزرگی، زیبایی و هنرمندی این یادگار محسوب می کاری، ایوان، گنبد و شبستانکاری، گچ(، کاشی1473

آن معماری با شکوه پارتی را با همه  1هایها و تنبیایوان بزرگ، رواق( به نقل از پیرنیا بر این باور است که 1473افشار )

عنوان نماد برتری )شکوه  بهآورد. عالوه بر موارد مذکور که در مطالعات گوناگون هایش به یاد میکارینغزی، جذابیت و ریزه

فرد نموده است. نوع مصالح  بهکه آن را منحصر  داشتهو جذابیت( مسجد جامع تلقی شده، موارد دیگری نیز در این بنا وجود 

( روشنایی گنبد با 1473چه افشار ).. نیز بر جذابیت این بنا افزوده است. چنانشده، نورپردازی، ترکیب رنگ و. کارگرفتهبه 

رو در تدوین از اینکند و صورت شاعرانه توصیف می بههای مشبک را نورپردازی اندود در برابر روزنهای گچقرار دادن طاقچه

 است. شدهعناصر مذکور جای داده  مجموعهمعیارهای جذابیت آن بنا، 

های این های متعددی است اما در این پژوهش سه دسته ویژگیبا همه موارد فوق، اگرچه مسجد جامع یزد دارای جاذبه

ست. ا گرفتهگیرد مد نظر قرار دید کننده قرار میهایی که در معرض دید هر بازعنوان جاذبه بهبنا یعنی مهرازی، آرایه و نیارش 

ی، کارهای بخش مهرازی؛ کاشیها( و محراب ویژگیها )شبستانها، گنبد، گنبدخانه، رواق، ایوان، تنبیسردر ورودی اصلی، مناره

ر، رنگ، قدمت، های بخش آرایه و عظمت، مصالح، نوهای چوبی ویژگیسازیبری، آجرکاری، مقرنس، نقوش اسلیمی و گرهگچ

 دهند.های بخش نیارش را تشکیل میپایداری و توانایی استادکاران ویژگی

 

 های آنمهرازی مسجد جامع و ویژگی -5-1

ها و محراب گنبدخانه، رواق، ایوان، تنبیها، گنبد، منارهتر یادآوری گردید هشت بخش ورودی اصلی، گونه که پیشهمان

 ها را معرفی نماید.کوشد تا هر یک از این ویژگیتشکیل داده و این بخش می های بخش معماری مسجد جامع راویژگی

 

 سردر ورودی اصلی -5-1-1

دی ورو، با یک اندکه در اضالع مختلف بنا واقع شدههای فرعی گردشگران بازدید کننده از مسجد جامع یزد در کنار ورودی

 یهابهیو نیز کتمتر ارتفاع  53با  یو زیبایدارای سردر رفیع ورودی باشکوه گردند. این قرار دارد، روبرو میاصلی که در ضلع شرقی 

این سردر زیبا در زمان شاهرخ تیموری به بنا اضافه شده و بر  ( بر این باور است که1425پیرنیا ) .باشدمیمعرق  یکاشبا ارزش 

با سقف گنبدی گشوده  هشتی کیورودی مذکور به  .چینی و اسلیمی کار شده استمعرق با نقوش گره یینات و کاشیآن تز

ه بر ک یسنگی و کاش یهابهیانواع کت راکهینامید ز هابهیتوان موزه کتاین فضا را می( 1473با استناد به بیان افشار )شود که می

( نشان 1شماره ) که در تصویرسردر رفیع مسجد این  .های مختلف درج شده، منصوب استدر دوره ینامه و فرامین حکومتوقف

 گیرد.است، بسیار مورد توجه گردشگران قرار می شدهداده 

 

 هامناره -5-1-5

و محیط آن هشت متر عنوان متر  20( قریب 1473به بیان افشار )آن از کف تا نوک  یبیکه ارتقاع تقر ،دو مناره مسجد

و  به بنا افزوده یدر دوره صفوها این ناره. دهنداست، از نخستین عناصر مسجد هستند که خود را به گردشگران نمایش می شده

 یکاریها و کاشمناره نیا یبلندادهد. می یشمس یهجر 1414 ها در سال( به نقل از پیرنیا خبر از تجدید بنای آن1473افشار )

سمت باال رفته  ها هرچه بهمناره نیا رایز زدیانگیها انجام شده، تعجب همگان را بر منارهدر اوج م یحتکه  یفرد منحصر به

 (.5)تصویر شماره  است نیواقع قابل تحس ارتفاع به نیدر ا یکاریظرافت کاش رونیاز ا، شده ترکیبار

 

 گنبد -5-1-4

                                           
 صورت تنبی و طنبی نگاشته شده است. بهالزم به یادآوری است کلمه تنبی در ادبیات فارسی  1
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 سستهگ پوسته دو گنبد وان بایا پشت در یاگنبدخانه ،های مسجد جامع یزد برای گردشگران بازدید کنندهاز دیگر جاذبه

گونه  به ار،ک انجام در یلیدال به که بوده کند یشبدر چفد با( یرونیب پوسته) خود و است ینار گنبد( یداخل پوسته) انهیآه است،

گنبد مسجد بر روی  است. تکرار شده یبه خط کوف "الملک هلل"و بر ساقه آن عبارت ( 1425، پیرنیا) شودیم زده تند یشبدر

 یا کاربندها نیز باند. فاصله این فیلپوشهای مزّین به نقوش معقلی پوشیده شدههای بزرگی قرار گرفته که با مقرنسفیلپوش

گنبد مسجد جامع یزد (. 1425)پیرنیا،  بنایی کلمات اللّه و محمد نقش بسته، کار شده است یها با خطوط کوفزیبایی که بر آن

های مهم و قابل توجه این گنبد، خوابیدگی وجود آورده است، یکی از ویژگی ای قدرتمند را بهمتر، سازه 17یه بیرونی به قطر با ال

جای استفاده از قوس تیز و برافراشته کردن الیه  معمار، به(. 4)تصویر شماره  الیه بیرونی است که در نوع خود کم نظیر است

 (.1425، پیرنیا) س، توانسته به ترکیبی دست یابد که در عین پایداری و مقاومت، زیباتر نیز باشدبیرونی گنبد، با ترکیب دو قو

 

 گنبدخانه -5-1-3

باشد می گنبدخانه مسجدکند چه که در بدو ورود به فضاهای سرپوشیده مسجد در برابر گردشگران خودنمایی میآن

و  16های خاص به هشت، دارای پالن مربع است که در ارتفاع مناسب با گوشه سازی (. این گنبدخانه باشکوه3)تصویر شماره 

متعلق به دوره  1(1425خانه به اعتقاد پیرنیا ) گرفته است. بنای گنبد ضلعی تبدیل شده وگنبدی دو پوش بر فراز آن قرار 45

مشبک بوده و در شاه نشین ضلع شرقی دو  یاشهای پوشیده از کدو شاه نشین دو طرف گنبدخانه، دارای نرده است. 5ایلخانی

مسدس آبی رنگ پوشیده شده که در وسط  یهایسنگ محراب زیبا متعلق به قرن نهم نصب است. ازاره ایوان و گنبدخانه با کاش

، محمد اال اهلل اله( ذکرهای متفاوتی همچون ال 1473با توصیف زیبای افشار )معرق تزیین شده است.  یهای کاشهرکدام با ترنج

و اهلل و محمد بر دیوارهای شرقی و غربی با کاشی و به های جنوبی و شمالی زیر گنبدخانه دیوارهاهلل و تسبیحات اربعه بر  رسول

  .اجرا گردیده استخط کوفی بنایی 

 

 رواق -5-1-2

اقامه نماز متر است و در وسط آن مهتابی بزرگی جهت  21در  53 صحن وسيع مسجد مستطيل شکل و به ابعاد

هایی با را رواق دور تا دور صحنشود، ( دیده می5که در تصویر شماره )چناناست.  در فصول مناسب قرار گرفته

را از زند که عالوه بر ایجاد سرپناه و سایبان، زیبایی خاصی به فضاي صحن داده و آندور می هاي گشوده به آنطاق

هاي حياط و اعطاي مقياس انسانی به ساخت هنگ نمودن سيماي جداره. این رواق ضمن هماکندیخارج م یکنواختی

 (.1381است )مسرت،  نمودهو سازهاي مرتفع پشت آن، محوریت مسجد را در جهت گنبدخانه تشدید 

 ایوان -5-1-6

فضاهای گنبدخانه و  ی توان مجموعه ایوان ومزیباترین بخش بنا را از دید گردشگران بازدید کننده مسجد جامع یزد، 

چینی معرق و با نقوش اسلیمی و گیاهی و نیز گره یتزیینات کاش ای از زیباترینپیرامون آن نامید. نمای ایوان رفیع با مجموعه

ای مجموعه بنایی یمعرق و کوف یکاش یهابهیتزیینات همراه با آجرهای ضربی و نقوش معقلی و کت ایناست. پوشانده شده 

هایی غرفه ها ودر دو طرف دهانه ایوان ورودی غالم گردش .انگیزدای را بر میاند که تحسین هر بینندهبدیع و خیره کننده آفریده

مسجد  د.و گنبدخانه را دور زده و بر آن مشرف هستن اند و فضای ایوانمتصل گریکدیها در دو طبقه بوده و به است، که این غرفه

صورتی هماهنگ و کامال فنی با استفاده از خط  آسم مبارک الهی به 110ن اصلی در زیر ایوا .جامع یزد به شیوه یک ایوان است

 (.6)تصویر شماره  کوفی بنایی نقش بسته است

 

                                           
 .233 های معماری ایرانی صشیوه 1

 شیوه آذری. 2
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 تنبی -5-1-7
 در ضلع غربی و شرقیپس از عبور از فضاهای باز و ایوان و گنبدخانه اصلی، گردشگران شگفتی و زیبایی دو تنبی 

داده است.  را به مقصوره پیوند تابستانه دو شبستاناین های متقاطع هایی با طاقغالم گردشنشینند را به نظاره میگنبدخانه 

ی را به همراه مقصوره و صفه از یادگارهای شرق( در کتاب یادگارهای یزد به نقل از جامع مفیدی تنبی 1473که افشار )چنان

مشهور به شبستان  دین عقیل ساخته شده والثر قرن نهم توسط خواجه غیا. شبستان غربی دداندشاه یحیی مظفری می

و تویزه است که در اکثر بناهای تیموری شهر یزد  یهای سراسری کوکبطاق های بارز این شبستانغیاثیه است. از ویژگی

 (.7)تصویر شماره  های گچی در نیم طاق آن استشود. محراب آن ساده و دارای مقرنسدیده می

 

 محراب -5-1-2

محراب ( 1423نماید به تعبیر پوپ )خود جلب می بهفرد این مسجد که توجه گردشگران را  بهاز دیگر شاهکارهای منحصر 

 یبه دو سو یتنگ و کوتاه یها معبرهابوده که از دو طرف آن یقیعم لیدهانه مستط کباشد که یمی واقع در گنبدخانه یاصل

ل منصوب شک یاستاره یاست و بر دو کاش یضرب و آجر بهیمعرق و کت یبه انواع کاش نیمز بایمحراب ز نی. اابدییگنبدخانه راه م

متر  19طول تقریبی  ی بهادور تا دور محراب کتیبه ( نقش بسته است.یهجر 777ساخت محراب ) خیآن نام استادکار و تار در

 19و عبارت اول آیه  12شامل آیه  ،کاری معرق شکل گرفته استشیمتر قرار دارد، این کتیبه که تماماً با کاسانتی 30و عرض 

 (.2)تصویر شماره  سوره جمعه تا انتهای آن را کتابت کرده است 9عمران و در ادامه از آیه سوره آل

 

 های آنتزیینات مسجد جامع و ویژگی -5-5

های سازی گرهکاری، آجرکاری، مقرنس، نقوش اسلیمی و کاری، گچتر یادآوری گردید شش بخش کاشیگونه که پیشهمان

 ها را معرفی نماید.کوشد تا هر یک از این ویژگیهای بخش تزیینات مسجد جامع را تشکیل داده و در این بخش میچوبی ویژگی
 

 کاریکاشی -5-5-1

عمده تزیینات مسجد را باید در ایوان و  آید.شمار می معرق به یکاریکاش یمسجد جامع یزد از جمله شاهکارهاتزیینات 

های کاریتوان به قدرت و استواری کاشیاز امتیازات هنری و معماری این مسجد می(. 1491گنبدخانه جستجو کرد )مسرت، 

 و نقوشای از زیباترین تزیینات کاشی معرق نمای ایوان بلند با مجموعه (.9)تصویر شماره  نفیس و زیبای الجوردی آن اشاره کرد

و  های کاشی معرقی و کتیبهلاین تزیینات با آجرهای ضربی و نقوش معق چنین گره چینی پوشانده شده است.اسلیمی و هم

 .انگیزدرا برمی گردشگرانای بدیع و خیره کننده آفریده که تحسین کوفی بنایی، مجموعه

 

 بریگچ -5-5-5

بری در ایران از دیرباز دارای اهمیت فراوان بوده، این صنعت در بناهای ایرانی و سنت تزیینی آن ریشه کاربرد گچ و گچ

ق ذو یایکار رفته است که گو ینی در بناهای دوره سلجوقی و ایلخانی بهینوعی خاص از نقوش تز(. 1491عمیق دارد )مسرت، 

 کار صورت گچی و اغلب با شکلی خاص، به تی است، این نقوش بهجهت خارج کردن بنا از حالت یکنواخ و عالقه معماران به

توجه  نمونه کاملی از این نقوش در راهروی منتهی به دهلیزهای اطراف ایوان مسجد جامع یزد(. 10)تصویر شماره  رودمی

 . نمایدخود جلب می بهگردشگران را 

 

 آجرکاری -5-5-4

که شاید تا به آن هنگام همتایی ایی و ساختاری به حد کمال رسید چندانکار با آجر از زمان سلجوقی از هر دو جهت زیب

این دلیل که دیگر  شاید به رود.مظفر حاکمیت مطلق آجر از دست میدر دوران ایلخانیان تیموریان و آل(. 1423نداشت )پوپ، 

و در برخی  )معقلی( و آجرکیب کاشی بنابراین تر .امکان افزودن طرح و نقش جدیدی به گنجینه دوران سلجوقی وجود ندارد
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کاری، سطح خارجی آن با آجر پوشیده سفت این دوران پس از ساخته شدن بنا یا گیرد. درموارد، سنگ و آجر جای آن را می

کاشی توان نام برد. ترکیب آجر و یم را مسجد جامع یزد (11و ایوان )تصویر شماره  از آثار برجسته این دوران گنبدخانه .شودمی

جای برجسته  د و بهنتر به نمایش بگذارهای آجری را برجستهنقش ،استفاده از رنگ به طراحان و معماران این امکان را داد که با

 .)خفته و رفته یا پتکین( از رنگ استفاده کنند نشاندن آجر و فرونمودن 

 

 مقرنس -5-5-3

و جذابیت زیادی  خصوص مساجد نقش مهمی دارده یرانی بیکی از عناصر تزیینی معماری که در زیبا ساختن بناهای ا

از نظر حکیمانی چون خواجه نصیرالدین  ین رایترین تز(، این برجسته1491مسرت )مقرنس است.  نمایدبرای گردشگران ایجاد می

 .گستراندویت میداند که چون چلچراغی بر جان نمازگزاران نور رحمت و معنتمثیلی از فیضان نور در عالم مخلوق میطوسی 

ر تتوان ازجمله وسایل مؤثر ساختن گنبدها دانست، که بعدها محتوای نظری اولیه را از دست داده و بیشها را میاین مقرنس

 (.15)تصویر شماره  کار رفت ین بهیبرای تز

 

 نقوش اسلیمی -5-5-2
های های پیچشی و قوسای که با حرکتشدههای کوچکی که در دل چهارچوب و نظام تعریف ها، گل و اسلیمیانواع برگ

( بر زیبایی و جذابیت این مسجد باشکوه در چشم گردشگران 1491کنند )مسرت، متنوع لطافت قابل توجهی را ایجاد می

 (.14افزایند )تصویر شماره می

 

 های چوبیسازیگره -5-5-6

ها چینی در اکثر آنهای گرهه موضوع نقش و تکنیکجا کهای چوبی از الحاقات زیبای بناها محسوب شده و از آننرده

ها گردشها در حدفاصل ایوان و غالم(. این نرده1491ها در زمره تزیینات بیراهه نیست )مسرت، شود قرار دادن آنمطرح می

 افزاید.می های مسجد در نگاه گردشگرانکاری بر زیبایی( با ایجاد تضاد در کنار سطوح آجری و کاشی13)تصویر شماره 

 

 های آننیارش مسجد جامع و ویژگی -5-4

های بخش نیارش مسجد جامع را عظمت، مصالح، نور، رنگ، تر یادآوری گردید هشت بخش ویژگیگونه که پیشهمان

 ها را معرفی نماید.کوشد تا هر یک از این ویژگیقدمت، پایداری و توانایی استادکاران تشکیل داده و در این بخش می

 

 عظمت -5-4-1

 یها، بلندکاشیی است از درخشندگ یامجموعه و و بسیار فاخر یمیقد یبنامسجد جامع یزد  (1473به نقل از افشار )

ز ا یعامل عنصر و کیکه هر  یگنبد و باالخره شبستان زمستان یاروزهیصحن، آرامش ف یها، گشادکاریگچ ییبایز ها،مناره

که البته این عظمت در چشم گردشگران بازدید کننده  یادگار گرانقدر، ارجمند و هزار ساله یزد است یو هنرمند ییبایعظمت، ز

 از آن نیز بسیار جذابیت دارد.

 

 مصالح )ساختمایه( -5-4-5

آورد و باشد. چراکه برخالف بناهای امروزی در ساخت بنا از مصالح بومنوع مصالح یکی از عوامل ایجاد جذابیت بنا می

از خاک و  هاتنبدیل با ارزش است. در ساخت این مجموعه بی نرفتهکار  بههمساز با اقلیم استفاده شده و در آن هیچ آهنی 

ای مجموعه هک های کاشی معرق و کوفی بنایی،ی و کتیبهقلآجرهای ضربی و نقوش مع از بناتزیینات کاهگل و گچ استفاده شده و 

 .شده استآفریده باشند، میبدیع و خیره کننده 
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 رنگ و نور -5-4-4

د، ها و نقوش اسلیمی هستنکاریهای متنوع و هماهنگ درکاشینظیر این مسجد با شکوه که ترکیبی از رنگتزیینات بی

های گچی و آجری(، جذابیت این اثر تاریخی را در برابر دید گردشگران یافته به داخل )توسط مشبک راهای طبیعی در زیر نوره

 های مشبک به نحوی شاعرانه تأمین شده است.های گچ اندود در برابر روزننمایند. روشنایی گنبد با وضع طاقچهافزون می

 

 قدمت -5-4-3

 برپا بوده که تا دوران بعد از یامکان آتشکده نیاز اسالم در ا شیکه در دوران پ دارند دهیعق یاپارهتر گفته شد که پیشچنان

 یمکتوب است، آن که در قرن پنجم هجر که مسلم و چهاما آن ستین دعا در دستا نیای برا یکاف لیاما دال دوام داشته، زیاسالم ن

 پردازدینام مسجد جمعه شهرستان م به یمسجد یو نوساز ریبه تعم زدیورود به  پس از ییکاکو ریام نیاول «عالءالدوله کالنجار ریام»

ین سابقه ا کامال واضح است که .سمت شرق انحراف داشته است به یبرپا بوده و قبله آن سه درجه نسبت به قبله اصل یقبل که در قرون

 .(1473باشد )افشار، میهای اصلی حضور گردشگران متعدد جهت بازدید از آن تاریخی یکی از علت

 

 پایداری بنا -5-4-2

از خاک و کاهگل  هاتنکه در ساخت این بنا از هیچ آهنی استفاده نشده و تر نیز اشاره گردید با اینگونه که پیشهمان

خت این ( معتقد است در سا1491که مسرت )های زیاد برخوردار بوده است. چنانساخته شده اما از پایداری خوبی در طی سال

برداری مردم از آن و  بهرهبنا به دلیل اهمیت و جایگاه مسجد جامع در شهر و لزوم پایداری و استحکام آن، چه به دلیل حجم 

 .چه به دلیل ماندگاری آن در طول تاریخ، دقت و توجه خاصی مبذول گشته است

 

 توانایی استادکاران -5-4-6

فیع، ر سردر، کاریکاشیاست که از نظر  تیموریاین مسجد یکی از زیباترین مساجد دوره تر عنوان شد که پیشچنان

 یکاریاشک کهنیها و امناره یباشد. بلندازیباترین شاهکارهای معماری قرن نهم هجری قمری می زمرهدر ها کتیبهو  هامناره

ها، بروارها، ها، گوشوارهایوان بزرگ، غرفه .زدیانگیها انجام شده، تعجب همگان را بر مدر اوج مناره یحت یفرد منحصر به

 بهاش کاریعماری با شکوه پارتی را با همه جالل و احتشام و نغزی و ریزههای آن همه در حد زیبایی است و مها و تنبیرواق

 نماید.همه عظمت و زیبایی نظر بازدید کنندگان را جلب می نیااضح است که توانایی آفریننده آورد. پر ویاد می

 

 هاي گردشگريجنسيت و تاثير آن بر جاذبه -3

های متفاوت در تواند زمینه را برای قضاوتهای پیشین یادآوری گردید، جنسیت گردشگران میگونه که در بخشهمان

ردان زنان و م میان قوای عقالنی و عاطفی یهای غیرقابل انکارتفاوت زند. این نیز بدان دلیل است کههای گردشگری رقم جاذبه

نی یع ،تر بودهمردان از نظر عقل تجریدی و به عبارت دیگر عقل نظری از زنان قویعنوان مثال، ادعا بر آن است که وجود دارد. به

الی این در ح .تری نسبت به زنان دارداجتماعی در مردان دامنه گسترده -گر و فرضیه باف و عقل سیاسی، تحلیلکیعقل تئور

دوزد زن نیز در آینه ذات د و اگر مرد در آینه عقل به حقایق چشم مینتر نوعی علم حضوری و شهودی داربیش انزناست که 

ری با حواس و دید باز دارند و همین مردان هوشیاری با دید متمرکز و زنان، هوشیا با بیانی دیگر، .نگردخویش به حقیقت می

ها لوژیستبیوعالوه بر آن،  .کندیها نقش بسیار موثری را ایفا مهای آنگیری نگری زنان در تصمیمه متمرکز بودن مردان و گسترد

ر مردان دند که رفتارهای ذهنی و فکری زنان و اههای متعدد، به این نتیجه دست یافتگران، پس از بررسی و تحقیقو پژوهش

 کنند. ای متفاوت از یکدیگر، عمل میگونه صورت ذاتی، باهم فرق داشته و تحت تاثیر جنسیت، به های اصلی بهای از صفتپاره
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اند، ترین تفاوت میان زن و مرد پی بردهای که دانشمندان به بیش( زمینه1495مویر )گفته آن بهدر حوزه معماری نیز، 

قش بسیار تواند نگیرد و میتوانمندی فضایی است. این توانایی، تصویرسازی، شکل، موقعیت، جغرافیا و تناسب اشیا را در بر می

که  ،زنانهای مردان و بخشی از تفاوتباشد. در این راستا،  داشتهموثری در میزان درک جذابیت فضا توسط هر گروه جنسیتی 

 .عنوان نموددر موارد زیر وان ترا میقابلیت تاثیرگذاری در میزان جذابیت فضا دارد، 

  رسنداندیشه استقرایی دارند و از جز به کل می ،کنندشیوه قیاسی استدالل میبر خالف مردان که با زنان. 

 گیرندمیتحت تاثیر قرار  )دیدن( تر از راه چشممردان بیشو تر از راه گوش )شنیدن( زنان بیش 

  شوند. می ها و تغییرهاماهرانه متوجه عالئم ظاهری، حالتبوده و  ی نگریجزبر خالف مردان زنان 

 آورندخاطر می تصاویر معمولی و هیجانی را بهتر بهبر خالف مردان  زنان. 

 

ها به های مذکور قضاوت مردان و زنان در زمینه جذابیتتوان انتظار داشت تا با توجه به تفاوتبنابراین و در مجموع می

صورت ویژه از یکدیگر متمایز باشد. این تمایز خصوصا از نگاه گردشگرانی که برای اولین بار  بههای معماری کلی و جذابیت طور

شوند دارای موضوعیتی مضاعف است. بر این اساس در ادامه کوشیده شده است تا واجه میهای هر بنای معماری مبا جاذبه

های سه گانه مهرازی، آرایه، نیارش از نگاه بازدید کنندگان خارجی مسجد جامع و برحسب جنسیت مورد بررسی و کنکاش جاذبه

باشکوه مسجد جامع یزد زنان و مردانی وجود دارند که قرار گیرد. این در حالی است که در بین گردشگران بازدید کننده از بنای 

ها تاثیر بسزایی در درک میزان جذابیت رود این تفاوتی روانشناختی مذکور در بین این دو گروه انتظار میهاتفاوتبا توجه به 

ع یزد در نگاه ميزان جذابيت مسجد جامرو بررسی این فرضیه که: داشته و از اینکنندگان از فضاهای مختلف  بازدید

 از هر حیث حایز اهمیت است. گردشگران زن و مرد داراي تفاوت معناداري است،

 

 روش تحقيق -2

 روش تحقیق آن بر پردازد،جذابیت معماری میجا که تحقیق حاضر به باز تعریف روابط میان متغیرهای جنسیت و آن از

 .باشدتوصیفی می -استفاده، پژوهش پیمایشی  روش تحقیق مورد شود.مبنای هدف از نوع کاربردی محسوب می

 

 مدل مفهومی پژوهش -3-1

 .شودچارچوبی علمی و نظری مورد نیاز است که اصطالحا مدل مفهومی نامیده می ،مندبرای انجام تحقیقات علمی و نظام

 بهنسیت و جذابیت معماری در این مدل ج به نمایش گذاشته شده است. (1)مدل ارائه شده درشکل اهداف تحقیق  با توجه به

عنوان دو متغیر اصلی قلمداد شده و جنسیت خود به دو دسته مردان و زنان تقسیم شده است. عالوه بر آن جذابیت معماری 

د. باششامل مهرازی، آرایه و نیارش است. بر این اساس هدف اصلی از مدل مذکور بررسی تاثیر جنسیت بر جذابیت معماری می

توان انتظار داشت که جنسیت گردشگران در میزان گاه میبین این دو متغیر تاثیر معناداری مشخص نمود آنچه بتوان چنان

 جذابیت معماری بنا تعیین کننده باشد.
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 : مدل پيشنهادي تحقيق1 شکل

 های تحقیقفرضیه -3-5
 باشد:شرح زیر می بههای اصلی و فرعی تحقیق با توجه به مدل مفهومی تحقیق، فرضیه

 

 فرضیه اصلی: جنسیت گردشگران بازدید کننده از مسجد جامع یزد بر جذابیت معماری تاثیر معناداری دارد.
 

 های فرعی:فرضیه

 .جنسیت گردشگران بازدید کننده از مسجد جامع یزد بر مهرازی تاثیر معناداری دارد 

  آرایه تاثیر معناداری دارد.جنسیت گردشگران بازدید کننده از مسجد جامع یزد بر 

 .جنسیت گردشگران بازدید کننده از مسجد جامع یزد بر نیارش تاثیر معناداری دارد 

 

 جامعه آماری و نمونه آن -3-4

تمامی گردشگران جامعه آماری این پژوهش شامل  مسجد جامع یزد، جذابیت معماری برجنسیت تاثیر به منظور بررسی 

عنوان نمونه  به 1495بوده و گردشگران بازدید کننده در ماه خرداد سال  1495خارجی بازدید کننده از این مسجد در سال 

 تحقیق منظور شده است.

 

 متغیرهای تحقیق -3-3

که متغیر وجه به اینباشد. با تمتغیر مستقل تحقیق جنسیت و متغیر وابسته جذابیت معماری )مهرازی، آرایه و نیارش( می

گونه همان های متغیر وابسته مشخص شده است.ها و گویه( شاخص1باشد، در جدول )مستقل شامل دو شاخص زنان و مردان می

ها و محراب هشت گویه شاخص مهرازی گنبدخانه، رواق، ایوان، تنبیها، گنبد، منارهتر یادآوری گردید، ورودی اصلی، که پیش

های چوبی شش گویه سازی گرهکاری، آجرکاری، مقرنس، نقوش اسلیمی و کاری، گچشکیل داده است و کاشیمسجد جامع را ت

جنسيت

زنان

مردان
جذابيت معماري

مهرازي

آرایه ها

نيارش
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چنین هشت گویه نیارش مسجد جامع را عظمت، مصالح، نور، رنگ، قدمت، شاخص آرایه مسجد جامع را تشکیل داده و هم

 پایداری و توانایی استادکاران تشکیل داده است.

 

 هاي متغير وابسته و مستقل تحقيقگویه هاو: شاخص1جدول 

 متغير وابسته )جذابيت معماري(

ي هاشاخص

 مهرازي

هاشاخص

 ي آرایه

ي هاشاخص

 نيارش

 عظمت محراب ورودي اصلی

 مصالح کاریکاشی هامناره

 نور کاریگچ گنبد

 رنگ آجرکاری گنبدخانه

 قدمت مقرنس رواق

نقوش  ایوان

 اسلیمی

 پایداری

هاسازیگره هاشبستان

 ی چوبی

توانایی 

 استادکاران

 

 های تحقیقروش انجام مطالعه و گردآوری داده -3-2

های گیری و ویژگیشکلکوشد تا به روند گونه که در بخش مقدمه نیز مشاهده گردید این پژوهش در مرحله نخست میهمان

های گردشگری بررسی نماید، این در حالی است مسجد جامع پرداخته و در مرحله بعد تاثیر جنسیت بازدید کنندگان را بر جاذبه

عنوان ابزاری  به محقق ساختنامه ای از پرسشگیری از منابع کتابخانهاین تحقیق عالوه بر بهره یهاآوری دادهبرای جمعکه 

از مقاالت و نیز نامه صوری پرسش روایی محتوایی وبررسی استفاده شده است. برای  گردشگرانهای دگاهجهت سنجش دی

بودن سواالت، مرتبط بودن هدف آزمون با سواالت مطرح شده و  استفاده شده که قابل فهم معماریتحقیقات مشابه در زمینه 

طابق با مچندین مرحله  نامه دراده از نظر استادان، این پرسشنهایت با استف الت نامربوط مورد نظر بوده است. دراحذف سو

ه پایایی کمحاسبه شده نامه آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی پرسش ،چنینبومی شده است. همگردشگری های صنعت ویژگی

گونه که و هماناده شده نشان د (4)و ( 5)نامه در جدول تحقیق و هم کل پرسش هایگویههای این تحقیق هم برای نامهپرسش

 .گیردپایایی هر دو مورد تایید قرار میبوده و از این رو تر ( بیش7/0) حداقل قابل قبول این مقادیر ازشود مشاهده می

 

 هاي تحقيقگویهآلفاي کرونباخ براي :2جدول 

آلفاي  هاگویه

 کرونباخ

آلفاي  هاگویه

 کرونباخ

آلفاي  هاگویه

 کرونباخ

ورودي 

 اصلی

 920/0 عظمت 932/0 محراب 920/0

 937/0 مصالح 920/0 کاريکاشی 921/0 هامناره

 932/0 نور 932/0 کاريگچ 920/0 گنبد

 932/0 رنگ 937/0 آجرکاري 939/0 گنبدخانه
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 932/0 قدمت 920/0 مقرنس 937/0 رواق

نقوش  937/0 ایوان

 اسليمی

 932/0 پایداري 921/0

 گره 939/0 هاشبستان

 هاي چوبیسازي

توانایی  932/0

 استادکاران

932/0 

 

 هانامه: آلفاي کرونباخ براي کل پرسش3جدول 

آلفاي  نامهپرسش

 کرونباخ

 921/0 جذابيت معماري

 

 هاي تحقيقگيري و یافتهنتيجه -5

 آوری درابزارهای جمعدست آمده از طریق  های بهای است که طی آن دادهها فرآیندی چند مرحلهتجزیه و تحلیل داده

ها ها و ارتباطزمینه برقراری انواع تحلیل تا شوندنهایت پردازش می .. در.بندی و)جامعه( آماری، خالصه، کدبندی، دسته نمونه

پاالیش لحاظ مفهومی و هم از لحاظ تجربی  ها هم ازاین فرآیندها، داده ها فراهم آید. درمنظور آزمون فرضیه ها بهبین این داده

هدف ما در این مقاله بررسی روابط بین  عهده دارند. سزایی در استنتاج و تعمیم بههشوند و فنون گوناگون آماری نقش بمی

 باشد.می مسجد جامع استان یزدجنسیت و جذابیت معماری در 

 

 هابندی آنو الویت گویه سهم و رتبه هر -2-1

ش باید تحلیل عاملی تاییدی گرفت و بار عاملی هرکدام را باهم مقایسه کرد. در متغیرهای پژوه گویهبرای تعیین سهم هر 

بندی شده است.  بر اساس آن اولویتگویه  ها نوشته شده است و هربه ترتیب سهم آن گویهبارهای عاملی هر ( 3) جدول در

در توانایی استادکاران و آرایه  ایوان در شاخص مهرازی، گویه آجرکاری در شاخص گویهطور که نشان داده شده است، همان

 .اندترین سهم را برعهده داشتهبیش شاخص نیارش
 

 تحقيق هايگویه بندي: اولویت2 جدول

ي هاگویه

 مهرازي

بار 

 عاملی

بار  ي آرایههاگویه

 عاملی

هاي گویه

 نيارش

بار 

 عاملی

توانایی  606/0 آجرکاري 721/0 ایوان

 استادکاران

211/0 

 702/0 رنگ 252/0 کاريکاشی 629/0 رواق

 642/0 عظمت 617/0 کاريگچ 662/0 هاشبستان

هاي سازي گره 240/0 گنبد

 چوبی

 622/0 قدمت 775/0

 242/0 مصالح 275/0 مقرنس 612/0 گنبدخانه

 762/0 نور 230/0 نقوش اسليمی 649/0 محراب

 227/0 پایداري   491/0 هامناره
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     543/0 ورودي اصلی

 

ها برای توصیف ها و ورودی اصلی تمامی گویهبه غیر از مناره 3/0ها از به بار عاملی هر گویه و باال بودن تمام آنبا توجه 

تر از ها و ورودی اصلی حذف شود چون بار عاملی آن کمهای منارهباشند. اما در شاخص مهرازی باید گویهها مناسب میشاخص

چنین برای متغیر جذابیت معماری در مسجد جامع یزد سه شاخص ص نیست. هماست و نماینده خوبی برای این شاخ 3/0

باشند می 3/0ها دارای بار عاملی باالتر از ( اشاره شده است. این شاخص2مهرازی، آرایه و نیارش انتخاب شده است که در جدول )

شود شاخص مهرازی نسبت اهده میطور که در جدول مششوند. همانهای خوبی محسوب میو برای جذابیت معماری شاخص

 تری دارد.ها در جذابیت معماری تاثیر بیشبه بقیه شاخص

 

 جذابيت معماري هاي تحقيق: اولویت بندي شاخص5 جدول

 بارعاملی ي جذابيت معماريهاشاخص

 932/0 مهرازي

 909/0 آرایه

 224/0 نيارش

 

 تحقیق هایفرضیهبررسی  -2-5

. شده استاستفاده  spssافزار با استفاده از نرمتحلیل رگرسیون ساده ، پژوهش اصلی و فرعی اول هایبرای بررسی فرضیه

دهنده این است که چند درصد از تغییرات متغیر وابسته تحت تاثیر متغیر  نشان (R Squareضریب تعیین ) در این آزمون مقدار

باشد. و معادله رگرسیون خطی می شود، فرض صفر رد میباشد 02/0تر از کم sigاگر  ANOVAقسمت  در باشد.مستقل می

مستقل تحقیق )جنسیت(  دهد که متغیرقابل مشاهده است و نتایج نشان می( 6) جداول نتایج آزمون رگرسیون خطی در جدول

 های آن تاثیری ندارد.و شاخص بر متغیر وابسته )جذابیت معماری(
 

 رضيات فرعی پژوهش: نتایج آزمون رگرسيون خطی براي ف6جدول 

 نتيجه sig ضریب تعيين متغير وابسته متغير مستقل

 رد 906/0 000 مهرازي جنسيت

 رد 305/0 054/0 آرایه جنسيت

 رد 532/0 034/0 نيارش جنسيت

 رد 312/0 051/0 جذابيت معماري جنسيت

 

رفت جنسیت گردشگران بر جذابیت معماری مسجد جامع یزد تاثیر رغم فرضیه پژوهش که در آن انتظار میرو علیاز این

ی داشته باشد، تاثیر معناداری در میزان جذابیت در بنای تاریخی و با شکوه مسجد جامع یزد از لحاظ جنسیت گردشگران معنادار

ذر زمان و گ هاتننظیری این شاهکار گذشتگان است، بنایی که نه خود شاهدی بر بی بازدید کننده دیده نشده است. این یافته

های مختلف تاثیری بر میزان جذابیت آن نگذاشته، که تمامی گردشگران اعم از زن و مرد را به یک ها در دورهتغییر ذایقه انسان

کار رفته در این بنای عظیم به یک اندازه  بههای مایهتدهد. تمامی عناصر معماری، تزیینات و ساخاندازه تحت تاثیر قرار می

های داخلی و دارد و همه در این اصل کلی اتفاق نظر دارند که این بنا در تمام بخشگردشگران زن و مرد را به شگفتی وا می
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های استفاده ژگیگذاری توجه به ویگردد. بر این اساس و از حیث سیاستاندازهای خارجی یک بنای جذاب محسوب میچشم

 کنندگان از بنا الزمه ماندگاری جذابیت معماری آن در طول زمان است.

 

 راهبردهاي عملياتی -6

گان از بنا، کنند استفادهنتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که معماری ایرانی توانسته است با در نظر گرفتن جنسیت 

گذاری و با توجه به تمایز معیارهای جذابیت و با توجه به جنسیت افراد یاستزمینه را برای جذابیت آن فراهم نماید. از نظر س

ویژه فضاهایی که در معرض ه تواند زمینه را برای بازشناسی این اثر و منظور نمودن آن در طراحی فضا و باین موضوع خود می

ا ها، فرهنگسراهه حظ بصری در طراحی پارکدید و نیز استفاده عموم است، قرار گیرد. توجه به جنسیت در جذابیت و در نتیج

های گردشگری فراهم آورد. تواند زمینه را برای افزایش ماندگاری جذابیت و در نتیجه افزایش جاذبهها میو حتی معابر و پل

 رسد در شرایط فعلی و در طراحی فضاهای شهری کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته است.عاملی که به نظر می

 

 و ماخذمنابع 

، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ 5(، یادگارهای یزد )معرفی ابنیه تاریخی وآثار باستانی شهر یزد(، ج 1473افشار، ایرج )

 دوم، تهران.

 صدری افشار، اختران، چاپ دوم، تهران. (، معماری ایران، ترجمه غالمحسین1423پوپ، آرتور )

 پژوهنده و معمار، تهران. -اری ایرانی، تدوین غالمحسین معماریان(، سبک شناسی معم1425پیرنیا، محمد کریم )

 (، مساجد تاریخی شهر یزد، پایگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شهر تاریخی یزد.1423زاده، محمد حسن )خادم

 (، مسجد جامع کبیر یزد، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری یزد، چاپ اول، یزد.1491مسرت، حسین )

 های واقعی میان زنان و مردان، درسا، تهران.(، جنسیت مغز: تفاوت1495مویر، آن )

 

                
هاي مسجد : مناره2شماره  ریتصو             : سردر اصلی مسجد جامع یزد1 شماره ریتصو       

  جامع یزد
 www.tabnak.ir                      www.tabnak.ir 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

773 

 

 
  : گنبد از نماي داخل بافت شهر2 شماره ریتصو

www.architects.ir 
 

 

 
 : فضاي داخل گنبد خانه5شماره  ریتصو

shahid-saeedipic.blogfa.com 

 
 رزایم یرواق شاهزاده محمد ول: 6شماره  ریتصو

shahid-saeedipic.blogfa.com 

 

 

 
 نماي ایوان از ورودي غربی :7 شماره ریتصو

www.yjc.ir 

 
 
 
 
 

 
 : تنبی غربی مسجد جامع یزد9تصویر شماره 

www.architects.ir 
 

 

 
 : محراب و تزیينات آن8ه رتصویر شما

www.yjc.ir 
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 کاري: کاشی11تصویر شماره 

www.aftabir.com 

 

 
 کاري: گچ11تصویر شماره 

www.tabnak.ir 

 
 

 
 : آجرکاري12تصویر شماره 

www.yjc.ir 

 

 

 
 : مقرنس محراب13تصویر شماره 

shahid-saeedipic.blogfa.com 

 

 

 
 : نقوش اسليمی12تصویر شماره 

shahid-saeedipic.blogfa.com 

 
 

 
  هاي چوبسازي: گره15تصویر شماره 

www.yjc.ir 
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